
 

PROTOKÓŁ  

Z KONTROLI ZATRUDNIENIA  
W ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OTWOCKU  

ZA LATA 2007-2010  
 

 

 Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę zatrudnienia w ZP ZOZ w Otwocku za 
lata 2007 – 2010. Odbyło się pięć spotkań, na których poza innymi pracami Komisji 
analizowano materiały dostarczone przez  dyrekcję ZP ZOZ. Komisja zadawała dodatkowe 
pytania na piśmie otrzymując na nie pisemne odpowiedzi. 
Z dyrektorem szpitala spotkaliśmy się dwukrotnie i podczas tych spotkań członkowie Komisji 
zadawali szczegółowe pytania dyrektorowi, uzyskując od niego odpowiedzi. 
W wyniku analizy stwierdzono, że liczone w etatach zatrudnienie w badanym okresie nie 
uległo zmianie. 31 grudnia 2007 r. wynosiło 557,56 etatów, a 31 grudnia 2010 r. wynosiło 
555,48 etatów. 
Poza zatrudnieniem na etatach (umowa o pracę) ZP ZOZ zawarł umowę z Niepublicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej Biznes Partner Med. na świadczenie pracy przez pielęgniarki, 
położne i lekarzy. W 2007 r. stanowiło to 30,5 etatu pielęgniarek i położnych. Tak  więc 
praktycznie na 31 grudnia 2007 r. w ZP ZOZ było 588,06 etatu, a w roku 2010 zatrudnienie 
etatowe wynosiło 604,70 etatu.  
Zatem wzrost zatrudnienia wzrost był bardzo nieznaczny i wyniósł ok. 3%.  
Informacja o zamrożeniu lub zmniejszeniu zatrudnienia w tych latach była więc 
nieprawdziwa. Lekarze medycyny – pełna stagnacja w 2007 roku. 114,83 do 113,94 w r. 
2010. Jedynie dynamiczny wzrost obserwujemy w zatrudnieniu „personelu pozostałego 
wyższego” z 23 w roku 2007 do 33 w roku 2010. 
Etatowe zatrudnienie pielęgniarek i położnych nie zmieniło się, podobnie jak lekarzy.            
W pozostałych działach zatrudnienie również nie uległo wyraźnym zmianom. 
Przychody netto szpitala wzrosły z 25.734 tys. zł w 2007 roku do 38.199 tys. zł w roku 2010 
(wzrost ponad 50%), a wynagrodzenie z 15.121 tys. zł w roku 2007 do 19.477 tys. zł w roku 
2010. Jeśli doliczymy 3.030 tys. zł wypłacone NZOZ Biznes Partner Med., to suma 
wynagrodzeń wyniesie 22.507 tys. zł.  
Z tego wynika, że wynagrodzenia rosły również w podobnym tempie, jak kontrakt. 
 W opinii Komisji Rewizyjnej wyraźne zwiększenie kontraktu nie spowodowało 
zbilansowania się kosztów funkcjonowania szpitala, ponieważ w identycznym tempie 
zwiększano koszty wynagrodzeń. 
Jeśli doliczymy pochodne od wynagrodzeń i słaby wzrost innych świadczeń związanych        
z funkcjonowaniem szpitala musiało to prowadzić do strukturalnego deficytu tejże jednostki, 
czytaj corocznego wzrostu zadłużenia. 
 
Wymienione wyżej 3.030 tys. zł płacone NZOZ Biznes Partner Med. przenosiło koszty           
z funduszu płac do usług wewnętrznych. 

 
Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

jeden doręczono Dyrektorowi ZP ZOZ.  
 



Poinformowano Dyrektora ZP ZOZ o możliwości wniesienia zastrzeżeń, w terminie    
7 dni od podpisania protokółu, co do zawartych w protokóle ustaleń.  
  
 
Podpisy członków Komisji:          Podpis Dyrektora ZP ZOZ 

1. Waldemar Walkiewicz – ……………………            …………………………………. 

2. Kacper Kamiński  – …………………… 

3. Jarosław Kozłowski  – …………………… 

4. Teresa Uzarska  – …………………… 

5. Zdzisław Zych  – …………………… 

 


